
 

 2021/2022التربية الدينية اإلسالمية الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي اختبار أسئمة

 تعميمات  االختبار :

 يراعى عند بناء االختبار مايمي : 

 سير وشخصيات ( –عبادات  –تغطية األسئة لمجاالت التربية الدينية ) عقيدة  -1
توزع عمى مجاالت التربية الدينية  بالتساوى  بحيث يخصص  ( سؤاال15عدد األسئمة ) -2

 لكل مجال خمسة أسئمة .
إجابة  –مزاوجة  –صواب وخطأ  –تنوع األسئمة في كل مجال مابين) اختيار من معدد  -3

 .قصيرة (
 

 ( أمام غيِر الصحيحة:✗( أمام العبارةالصِحيحة، و)✓السؤال األَول: ضع عالمة ) 

 )  ( النعم الظاىرة ىي كل ما سخره اهلل )تعالى( لإلنسان في األرض من ىواء وماء وطعام.  .1
 )  ( معجزة موسى )عميو السالم( السحر.  .2
 )  ( من اإليمان أن نؤمن بالرسل واألنبياء )عمييم السالم( جميًعا.  .3
 )  ( اهلل )تعالى( ىو وحده الرزاق والمنفرد بالعطاء ال شريك لو.  .4
 )  ( النعم الباطنة فقط فيما ُيرضي اهلل )سبحانو(.  نستخدم .5
 )  ( القرآن الكريم ىو القول الواضح الحق الذي يفصل بين الحق والباطل.  .6
 )  ( يجوز إمامة المرأة لمنساء في الصالة.  .7
 )  ( نحافظ عمى النعم كميا التي أنعم اهلل )تعالى( بيا عمينا عن طريق شكره.  .8
 )  ( نقرأ سورة الفاتحة كل يوم سبع عشرة مرة في الصموات الخمس.  .9

 )  ( أرسل اهلل )تعالى( جميع الرسل )عمييم السالم( برسالة واحدة ىي التوحيد.  .10
 ( كان موسى )عميو السالم( يعبد الكواكب والنجوم. ) .11
 )  ( اإلسراء يعني السير لياًل والمعراج ىو الصعود ألعمى.  .12



 لى( بالجوارح يتم من خالل تأدية الواجبات والفروض والُبعد عن المعاصي. شكر اهلل )تعا .13
)  (  

 )  ( استخدم إبراىيم )عميو السالم( ذكاءه ليثبت لقومو بطالن عبادتيم لمكواكب.  .14
 )  ( أباح اهلل )تعالى( اإلفطار في شير رمضان لممريض فقط.  .15
 (  وعشرين درجة. )يزيد ثواب صالة الجماعة عمى ثواب صالة الفرد بسبع  .16
اإلقالب ىو قمب النون الساكنة أو التنوين ميًما مخفاًة مع الغـنة عند التقائيا بحرف  .17

 )  ( الباء. 
 يتقبل اهلل )تعالى( الشكور القميل من عممنا الخالص الـمشروع ويجازيو بالكثير والحسنات.  .18

)  ( 
 )  ( جتمع. من فوائد صالة الجماعة في المسجد المؤاخاة بين أفراد الم .19
 )  ( العمل الخالص الصالح ال يغفر ذنوبنا.  .20
 )  ( تعد رحمة اإلسراء والمعراج إحدى معجزات موسى )عميو السالم(.  .21
)   حاصر المشركون النبي )صمى اهلل عميو وسمم( في ِشعب أبي طالب لمدة ثالث سنوات.  .22

)  
 )  ( حروف اإلخفاء ستة عشر حرًفا.  .23
 )  ( تعد معاممة الناس الحسنة وُحسن الُخمق والكممة الطيبة صدقة.  .24
عندما وصل النبي )صمى اهلل عميو وسمم( إلى سدرة المنتيى فرض اهلل )تعالى( الصالة  .25

 )  ( عمى المسممين. 
 (  أباح اهلل )تعالى( اإلفطار في شير رمضان لممريض و المسافر. ) .26

 
)صمى اهلل عميو وسمم( في رحمة من الـمسجد الحرام  اصطحب جبريل )عميو السالم( النبي .27

 )  ( إلى الـمسجد األقصى لمدة ثالثة أيام. 
 )  ( الكعبة ىي ثاني بيت ُبني لعبادة اهلل )جل وعال( في األرض.  .28
 )  ( من فضل وثواب الحج مغفرة الذنوب والفوز بالجنة.  .29
 )  ( ُيعد حمل المتاع لآلخرين ومساعدتيم في وسائل المواصالت صدقة.  .30



 )  ( ال ُتعد الُمصالحة بين اثنين متخاصمْين صدقة.  .31
  ميدت بيعتا العقبة األولى والثانية ليجرة النبي الكريم )صمى اهلل عميو وسمم( إلى يثرب.) .32

) 
 )  ( )صمى اهلل عميو وسمم(. ُسمِّي أبو بكر )رضي اهلل عنو( الصديق؛ لتصديقو الرسول  .33
التقى النبي )صمى اهلل عميو وسمم( في العام الثاني عشر من البعثة بستة من شباب يثرب  .34

 )  ( آمنوا بو ووعدوه بدعوة قوميم إلى اإلسالم. 
 )  ( الزكاة ليا مصارف محددة ويجب أن ُتعطى أُلناس محددين.  .35
م( بأن ُيذكِّر الناس بآياتو )عز وجل( وِنعمو، رسولنا )صمى اهلل عميو وسم أمر اهلل )تعالى( .36

 )  (  أالا ُيكرىيم عمى اإليـمان.و 
لم يبعث اهلل )تعالى( رسواًل بعد نبينا محمد )صمى اهلل عميو وسمم( فكان خاتم األنبياء  .37

 )  ( )عمييم السالم(. 
 )  ( العمرة في وقت محدد من كل عام.  الـمسمميؤدي  .38
أمرنا الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( بتذكير اآلخرين بالمعروف أو الصدقة التي قدمناىا  .39

 )  ( ليم. 
 ) (                               .النعم الظاىرة ىي النعم التي نراىا بعيوننا وحواسنا .40
 (  )    زة النبي صالح ) عميو السالم(.                              البراق ىي معج .41
 )   (                                           يجب أال نؤمن بجميع األنبياء والرسل.   .42
)                محمد ) صمى اهلل عميو وسمم ( ىو خاتم األنبياء.                       .43

) 
 )                                كان قوم النبي صمى اهلل عميو وسمم أىل فصاحة وبيان .44

) 
                                                         اهلل وحده منعم عمى اإلنسان فقط  .45

 (  ) 
 ( )   كانت اإلسراء والمعراج مكافأة لمنبي صمى اهلل عميو وسمم عمى صبره ومثابرتو .46
 ))                                       كان عمر بن الخطاب أول سفير في اإلسالم  .47



                                               كان والد جابر بن عبد اهلل من شيداء بدر .48
( ) 
                                                                        الكممة الطيبة صدقة  .49

(   ) 
                                                  الحج واجب عمى المسمم وغير المسمم  .50

(  ) 
 (  )             نعم الظاىرة  ىي كل ما سخره اهلل لإلنسان عمى سطح األرض.  ال .51
 )  (                                المقصود بالغاشية  يوم القيامة                   .52
               ( إماًما باألنبياء جميعيم في المسجد الحرام  صمى اهلل عميو وسممصمى النبي ) .53

)  ( 
     ( يعرض اإلسالم عمى القبائل واألفراد في موسم الحج  صمى اهلل عميو وسممكان النبي ) .54

)  ( 
 (    (      من آداب الصدقة إخالص النية هلل وأن تكون من المال الحالل       .55
 العمرة من أركان اإلسالم الخمسة وليا وقت محدد                )      (   .56
 )  ( اإلسراء ىو الصعود ألعمى    .57
 )  ( أسمم في بيعة العقبة الثانية اثنا عشررجال    .58
 (   اإلخفاء حالة بين اإلظيار واإلدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة ) .59
 (    ) .سمي أىل يثرب باألنصار ألنيم نصروا الرسول .60
 (   مصعب بن عمير ىو أول سفير لإلسالم. ) .61
 )  (  .اهلل جميع الغزواتشيد جابر بن عبد  .62

 السؤال الثاني ضع خطًّا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 شجرة( -ُبحيرة  –سدرة المنتيي ىي ............. عظيمة مباركة في السماء.   )جبل  .1
السمع والطاعة  -قول الحق  -من بنود بيعة العقبة األولى ............. )عدم السرقة  .2

 لمنبي(
 مبيحات الصوم( -مبطالت الصوم  -األكل والشرب والقيء عمًدا من )أركان الصوم ُيعد  .3



 –شكر بالقمب  –تبرع "أحمد" بالـمالبس التي لـم تعد تناسبو لطفل ُمحتاج. )شكر بالمسان  .4
 شكر بالجوارح(

فازت "منة" في مباراة كرة اليد مع فريقيا فشكرت اهلل )تعالى( قائمة: )حمًدا هلل(. )شكر  .5
 شكر بالجوارح( -شكر بالقمب  –بالمسان 

 شكر بالجوارح( –شكر بالقمب  –سمع "يحيى" الـمؤذن فقام لصالة العشاء. )شكر بالمسان  .6
أتـمت "مريم" حفظ جزء من القرآن الكريم، فاستشعرت فضل اهلل )تعالى( عمييا. )شكر  .7

 شكر بالجوارح( –شكر بالقمب  –بالمسان 
 -دوس  –ة والفصاحة وكان سيد قبيمة......... )قريش ُعرف طفيل بن عمرو بالبالغ .8

 ثمود(. 
الحبشة(؛  -مصر –أمر الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( المسممين باليجرة إلى )اليمن   .9

 ألن ممكيا عادل ال يظمم أحًدا.  
 -الميم والباء  -الُغنة صوت يخرج من األنف عند النطق بحرفي )الميم والنون  .10

 الميم والكاف(. 
 

 : ما يمي بالكممات التالية : أكمل الثالثلسؤال ا

 –ماديًّا  –النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم  -أوقات  -  -المسان والقمب والجوارح  -ثالث  –)مسابقتو 
 –موافقتو  –العقبة األولى  -األنبياء  –الصالة  –عرفة  –الطائف  –صدقة  –جسديًّا  –العقبة  -الزكاة 

 عام الحزن( -إماًما  –التبسم  -القرآن الكريم  -الطيارة  –النون ذي  -الجماعة 

 ..........لم يقسم اهلل )تعالى( بحياة بشر إال حياة    .1
 % مما كسبو الفرد من المال كل عام. 2.5تعادل إخراج    ................. .2
...... اسميا  جاء إلى مكة وفد من الرجال لمقابمة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( في منطقة .3

 ..............وعقد معيم ما ُسمِّي بيعة 
بعد فك الحصار عن المسممين ُتوفي عم وزوجة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( وُسمِّي ىذا العام  .4

.............. . 
 معجزة رسولنا الكريم )صمى اهلل عميو وسمم( إلى يوم الدين.  .............تعالى( حفظ اهلل ) .5



طمب طفيل بن عمرو من الرسول )صمى اهلل عميو وسمم( أي معجزة ُتعينو عمى دعوة قومو،  .6
 .............فتحول رأس سيفو إلى نور كمصباح وليذا ُلقب 

أفضل من الصالة المنفردة وتجوز إقامتيا في أي  .............جعل اهلل )تعالى( ثواب صالة  .7
 . .............مكان بشرط 

محددة، فيتعممون الحفاظ عمى  .............الة في المسجد اجتماع المسممين في من آثار الص .8
 الوقت. 

وصماى  ............عند وصول النبي )صمى اهلل عميو وسمم( إلى المسجد األقصى التقى بجميع .9
 .............بيم 

مسممين عرج النبي )صمى اهلل عميو وسمم( إلى السماء وىناك فرض اهلل )تعالى( عمى ال .10
.............  

وعدم  .............يجب عمى المسمم متابعة اإلمام في أثناء صالة الجماعة وعدم  .11
............. 

في وجوه الناس، ويعد ىذا .............حثنا النبي الكريم )صمى اهلل عميو وسمم( عمى .12
 . .............الفعل 

 .............و  ...........الحج واجب عمى كل مسمم بالغ قادر  .13
مناسك وأفعال الحج والعمرة متشابية لكن الحج يزيد في مناسكو عن العمرة بالوقوف بـ  .14

............. 
عشرة أيام رغم رفضيم  .............استمر النبي )صمى اهلل عميو وسمم( في دعوة أىل  .15

 إياىا. 
 وات.سن... ............. استمرت مقاطعة الكفار لممسممين لمدة ..... .16
....، ............. ..، و................يشكر العبد اهلل )سبحانو( عمى نعمو وعطائو بـــــ  .17

  و......

 ) أ ( ِبما يناسبو من العمود )ب(: دصل من العمو  :الرابعالسؤال 

 أوال 



   االقالب -1
 الزكاة        -2
      الكعبة -3
 مبطالت الصوم    -4
     اإلسراء والمعراج -5

 لعبادة اهلل )تعالى(أول بيت  - أ
قمب النون الساكنة أو التنوين ميما  -ب

 مخفاة مع الغنة عند التقائيا بحرف الباء
 الركن الثالث من أركان اإلسالم -ج
إحدى المعجزات التي أيد اهلل )تعالى( بيا  -د

 رسولو ) صمى اهلل عميو وسمم(.
 األكل والشرب عمًدا                    -ه
 
 

                   

 ثانيا 

 صباحا  -أ محبة النبي صمى اهلل عميو وسمم واتباعو .1
عاد الرسول صمى اهلل عميو وسمم من رحمة اإلسراء  .2

 والمعراج 
  ألمسجد النبوي  -ب

 طريق السعادة   -ج من بنود بيعة العقبة الثانية .3
 اإلحسان   -د كان جابر بن عبد اهلل يجمس لمدرس في .4
 قول الحق  -ه الصدقة احسن وجوه   .5
 ثالثا  

 )ب( )أ(

السمع والطاعة لمنبي )صمى اهلل عميو  -1
 وسمم(.

 من بنود بيعة العقبة األولى

 عدم الشرك باهلل )تعالى(.  -2

 األمر بالـمعروف والنيي عن الـمنكر. -3



 من بنود بيعة العقبة الثانية عدم السرقة. -4

 اإلنفاق في سبيل اهلل )تعالى(. -5

 عدم الكذب.  -6

 

 رابعا

 )ب( )أ(

 مرتفعة دون عمد زرابي مبثوثة .1

 ثابتة في األرض ُرفعت .2

 مبمغ الرسالة والدعوة ُسطحت .3

 بسط كثيرة ومنتشرة مذكر .4

 كالم غير نافع ُنصبت .5

 مميدة الغيةً  .6

 

 

 

 

 خامسا 

 )ب( )أ(

 من النعم الظاىرة  الصحة والسمع والبصر والتذوق والشم والممس  -1



 )تعالى( دين اإلسالم وطاعة اهلل -2
 األمن واألمان -3
 اإليمان باهلل )تعالى(  -4
 من النعم الباطنة الممبس والمشرب -5

 العقل لمتفكير والتدبر والتعمم -6 

 

 سادسا

 )ب( )أ(

 العمرة  ركن من أركان اإلسالم الخمسة. .1
 تؤدَّى في أي وقت من أوقات العام.- .2

 
ليست من أركان اإلسالم الخمسة، ولكن يثاب  - .3

 فاعميا.
 واجب عمى الـمسمم القادر. .4
 الحج تؤدَّى في وقت محدد من كل عام. - .5

 
 
 

 

 : اختر اإلجابة الصحيحة الخامسالسؤال 

  مكة( –فمسطين  –يقع المسجد األقصى في ........                             )المدينة المنورة 
  (   )شكر  –شكر بالقمب  –شكر بالمسان ظيرت نتيجة االختبارات، فقال "عمر" ) حمد هلل

 وارح(بالج
  (   .مستحب –واجب  -سنةالحج .......   عمى كل مسمم بالغ قادر مادًيا وجسدًيا) 



  بحيرة ( –جبل  –سدرة المنتيى ىي .........                                        ) شجرة 
  العاطل(. –المدين  –الكفيف  –... ) المريض  ىوالمعسر 
    خيبر( -الطائف -يثرب –)مكة كانت بيعة العقبة األولى في 
  أىل الطائف( -األنصار  –المياجرين   –)أىل مكة  كان جابر بن عبد اهلل من 
 عظام الذراع  ميو صدقة( . معنى ) سالمى( :قال صمى اهلل عميو وسمم : )كل سالمى من الناس ع (

 عظام الرقبة ( –م عظام األصابع في اليد والقد –عظام الساق  –
   سبعة حروف( –ستة حروف  –ثالث عشرة حرًفا  –حروف اإلخفاء ) خمسة عشر حرًفا 
  الصالة( -الصوم -الحج –في سدرة المنتيى فرض اهلل  عمى المسممين  : )   الزكاة 
   :بيعة العقبة الثانية  كانت بعد البعثة في السنة 
    الثامنة (   –عشرة الثالثة  –العاشرة     -) الثانية عشرة 
   : عرف بمفتي المدينة ىو 
          عثمان بن عفان( - -أبو طمحة األنصاري -جابر بن عبد اهلل  – و) طفيل بن عمر 
 كل ما سبق ( –قادر ماديًّا وجسديًّا  –عاقل –الحج واجب عمى كل مسمم  ) بالغ 
  جتو السيدة :و في عام الحزن  تعرض النبي لمحنة شديدة بوفاة عمو أبي طالب وز 
  خديجة بن خويمد ( -أم سممة -حفصة بنت عمر بن الخطاب –) عائشة بنت أبى بكر 
  شكر بالجوارح( . –شكر بالقمب  –التبرع بالمالبس لدار األيتام )شكر بالمسان 
  شكر بالجوارح( . –شكر بالقمب  –ظيرت نتيجة االختبار فقال الحمد هلل )شكر بالمسان 
 شكر بالجوارح( . –شكر بالقمب  –شعر فضل اهلل عميو )شكر بالمسان أتم حفظ القرآن فاست 

  السؤال السادس 
 :ضع خطًّا تحت كل أحرف اإلدغام 

 النون -العين -الواو -الالم -الفاء  -الراء -الميم -الياء -اليمزة
 :ضع خطًّا تحت أحرف اإلقالب 

 الباء -الميم -الياء -اليمزة
 :ضع خطًّا تحت أحرف اإلخفاء 

 الشين -الواو -الكاف -الفاء -الراء -الميم -الياء -الزاي -القاف -اليمزة
  :ضع خطًّا تحت آداب المسجد 



الخروج بالقدم  -التحدث بصوت خفيض -الدخول بالقدم اليمنى -)ارتداء مالبس نظيفة والتعطر
 كل ما سبق( -اليسرى

 

 

 سابعالسؤال ال
 أِجْب عِن األسئمة اآلتية:

 عباده؟كيف يشكر اهلل  -1
 ما موقف قريش من اإلسراء والمعراج ؟ -2
 ما آداب الصدقة  ؟ -3
 متى تبدأ مناسك الحج ؟ -4
 ما المقصود بنصاب الزكاة؟ -5
 .اكتب نعم اهلل التي أمرنا بالتفكر فييا -6
 .اذكر بعض أعمال الخير التي قام بيا أبو بكر الصديق -7
 .ذكر ثالثة أفعال تقوم بيا كل يوم وتعد من الصدقاتا -8
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